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 بعض اسهاّ ايكسإٔ

 ٚضح  املكؿٛد بايتفدِٝ َع ذنس َجاٍ ؟ 

 ؟ َا اذتسٚف ايتى تفدِ دائًُا 

  ٍ؟ َا املكؿٛد بايرتقٝل َع ذنس َجا 

 ِ؟ اسٝاًْا ٚتسقل أسٝاًْا  َا اذتسٚف ايتى تفد 

  ِٖ؟ تسقل يفغ ادتالي٘ فى َٛضعني اذنس 

   ؟ تفدِ يفغ ادتالي٘ فى مخطة َٛاضع اذنس َٛضعني 

 

 ايٛسدة األٚىل 

 ايدزع األٍٚ 

 ايتفدٝــِ ٚايرتقٝــل 
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   ؟ تفدِ ايساء فى مخطة َٛاضع اذنس َٛضعني 

  

 تسقل ايساء فى أزبع َٛاضع أذنس أثٓني   ؟ 

  َتى تسقل أيف املد أٚ ٜفدِ   ؟ 

 ؟   األتٝة اتهِ ايساء فى ايهًُأذنس س 

 َؿس : 

 ايكطس:

 :    ايفذس

 :     فسق٘ 

 :       َسٜ٘

 :   ضىتاز

 :  فسعٕٛ 

 :         زشم
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 سفغ َٔ األٜ٘ ) 1( إىل األٜ٘ ) 44 ( باملعاْى

 ضٛزة ايفسقإ ْصيت فى ..........   ؟ 

 

 مل مسٝت ضٛزة ايفسقإ بٗرا األضِ   ؟ 

 
 ملاذا مسى ايكسءإ بايفسقإ   ؟ 

 

 مب أفتتشت ايؿٛزة   ؟ 

 
 مب تٛسى نًُ٘ عبدٙ   ؟ 

ى ــدة األٚيــايٛس  

  ايجاْــىدزع ــاي

 ضــٛزة ايفسقــإ
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 مب أتِٗ ايهفاز ايسضٍٛ ؾٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  ؟ ٚمب زد اهلل عًِٝٗ ؟ 

 ؾف ساي٘ ايهافس عٓدَا ٜٓدّ ّٜٛ ايكٝاَة   ؟ 

 

  ا ْهسٚاايرٜٔ تسد عًى  ضٛزة األْعاّ ضٛزة

ٚسضس ْصٚهلا ......    ٚزٚى أْٗا ْصيت 

 . 

 
 ٓا األْعاّ   ؟ملاذا خًل اهلل ي 
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 ًَدـ ايفؿٌ األٍٚ ضؤاٍ ٚدٛاب

 ذنس بعض َا نإ ٜعسض فى ضٛم عهاظ ؟أ 

نإ ٜعسض فٝ٘ أدٛد َا ٜكٍٛ ايػعساء ٚارتطباء ٚفٝ٘ َهإ شتؿـ يبٝع 

 . ايعبٝد

 

 َاذا طًبت ايطٝدة خدجية َٔ ابٔ أخٝٗا  سهِٝ بٔ سصاّ ؟ 

 طًبت إ ٜػرتى هلا غالًَا ٜكّٛ عًى خدَتٗا .

 

 اّ ؟َٔ ايرى اغرتاٙ سهِٝ بٔ سصاّ يًطٝدة  يًطٝدة خدجية ؟ٚبه 

 أغرتى هلا شٜد بٔ سازثة ، بأزبعُائة دزِٖ .

 

 ؟ ؾف شٜد بٔ سازثة عٓدَا أغرتاٙ سهِٝ يًطٝدة خدجية 

 . نإ غالًَا ٜافعًا ذا أْف أفطظ ، يْٛ٘ أمسس غدٜد ايطُسة

 

 نٝف أؾبح شٜد عبدًا ٜباع ٜٚػرتى ؟ 

أثتاء ٚدٛدة عٓد أخٛاي٘  حبى بٓى َعٔ َع اَ٘ أغاز بٓٛ قني عًِٝٗ 

 يػالّ ٚباعت٘ فى ضٛم عهاظ .ٚأضست ا
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 َا ؾفات ستُد ؾٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ايتى أعذب بٗا شٜد ؟ 

 أعذب بسق٘ مشائً٘ ، ٚنسّ خًك٘ ، ٚعف٘ يطاْ٘ ، ٚٚفائ٘ ٚعدي٘ ٚتٛاضع٘

 نٝف عسف أبٛ شٜد َهاْ٘ ؟ 

عٓدَا أيتكى شٜد فى َٛضِ اذتر ببعض دريإ ٚايدٙ  فعسفِٗ  

 .أخربٚٙ حبصٕ ٚايدٙ عًٝ٘ 

 

 ؟ طًب ابٛ شٜد ٚعُ٘ َٔ ستُد ؾٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َاذا 

 طًبا َٓ٘ إٔ حيطٔ إيُٝٗا فى فداء شٜد .

 

  ًِ؟ مب زد عًُٝٗا ايسضٍٛ ؾٌ اهلل عًٝ٘ ٚض 

 إٔ خيرياٙ ٌٖ خيتازُٖا اّ خيتازٙ .

 

  َٚاذا قاٍ ي٘ أبٛة ٚعُ٘ ؟؟ َٔ ايرى اختازٙ شٜد 

و أختتاز  اختاز ستُد ؾٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ، قاٍ أبٛٙ ٚعُ٘ : ٚحي

 ايعبٛدٜة عًى اذتسٜة ٚعًى أبٝو ٚعُو ٚ أٌٖ بٝتو .

 

 ُ٘؟ َا َٛقف ايٓبى َٔ تفضٌٝ شٜد ي٘ ٚعًى أبٝ٘ ٚع 

 اخر بٝد شٜد إىل سذس إمساعٌٝ ٚأعًٔ يًٓاع إٔ شٜد أبٓ٘ .

 

 

 مب عسف شٜد بعد ذيو  ؟ َٚتى أشاٍ  األضِ عٓ٘ ؟ 

 يتبٓىشٜد بٔ ستُد ٚشاٍ األضِ عٓ٘  عٓدَا سسّ اإلضالّ  ا
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  ٘؟ضازع شٜد بايدخٍٛ فى اإلضالّ فُا تستٝب 

ٖٛ َٔ أضًِ َٔ املٛاىل ، زابع َٔ أضًِ بعد ابٛ بهس ٚايطٝدة خدجي٘ 

 ٚعًى بٔ أبى طايب .

 

  ؟ مبٔ تصٚز شٜد 

 تصٚز بربنة أّ أمئ ساضٓة ايسضٍٛ ؾٌ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ .

 

 ؟ ملاذا نإ شٜد ٜرتدد عًى بٝت شٜد نجريا 

 ٚحيًُ٘ ٜٚكبً٘ .َة بٔ شٜد ألْ٘ نإ حيب أضا

 

 قائٌ ٖرٙ ايعبازة ؟ َٚا املٓاضبة ؟ َٔ 

 قائٌ ايعبازة : شٜد بٔ سازثة .

 .عٓدَا ايتكى فى اسد َٛاضِ اذتر بٓفس َٔ دريإ ٚايدٙ  املٓاضبة          :

 ٚ أزاد إٔ ٜطُئٔ ٚايدٙ فأزضٌ إيِٝٗ ٖرا ايبٝت .                           

 

 ضع عالَة ؾح اٚ خطأ ؟ 
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(  10-1سورة الفرق ان )
يَن نَ  هِّ لِّيَُكوَن لِّْلعَالَمِّ َل اْلفُْرقَاَن َعلَى َعْبدِّ ي نَزَّ يراً}} تَبَاَرَك الَّذِّ ي لَهُ ُمْلُك السََّماَواتِّ 1ذِّ { الَّذِّ

يراً} يٌك فِّي اْلُمْلكِّ َوَخلََق ُكلَّ َشْيٍء فَقَدََّرهُ تَْقدِّ ْذ َولَداً َولَْم يَُكن لَّهُ َشرِّ { 2َواأْلَْرضِّ َولَْم يَتَّخِّ
ن ُدونِّهِّ آلَِّهةً الَّ يَْخلُقُوَن َشْيئاً َوُهْم يُْخلَقُوَن َواَل يَ  اً َواَل نَْفعاً َواتََّخذُوا مِّ ْم َضر  هِّ َنفُسِّ ْملُِّكوَن ألِّ

يَن َكفَُروا إِّْن َهَذا إِّالَّ إِّْفٌك اْفتََراهُ 3} ُشوراً نُ َواَل يَْملُِّكوَن َمْوتاً َواَل َحيَاةً َواَل  { َوقَاَل الَّذِّ
لِّيَن اْكتَتَبََها { َوقَالُوا أََساطِّ 4َوأََعانَهُ َعلَْيهِّ قَْوٌم آَخُروَن فَقَْد َجاُؤوا ُظْلماً َوُزوراً} يُر اأْلَوَّ

يالً} َي تُْملَى َعلَْيهِّ بُْكَرةً َوأَصِّ رَّ فِّي السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ إِّنَّهُ 5فَهِّ ي يَْعلَُم الس ِّ { قُْل أَنَزلَهُ الَّذِّ
يماً} حِّ ي فِّي اأْلَ 6َكاَن َغفُوراً رَّ ُسولِّ يَأُْكُل الطَّعَاَم َويَْمشِّ ْسَواقِّ لَْواَل { َوقَالُوا َمالِّ َهَذا الرَّ

يراً} َل إِّلَْيهِّ َملٌَك فَيَُكوَن َمعَهُ نَذِّ ْنَها َوقَاَل 7أُنزِّ { أَْو يُْلقَى إِّلَْيهِّ َكنٌز أَْو تَُكوُن لَهُ َجنَّةٌ يَأُْكُل مِّ
ْسُحوراً} َّبِّعُوَن إِّالَّ َرُجالً مَّ وا فاََل { انُظْر َكْيَف َضَربُوا لََك اأْلَْمثَاَل فََضل  8الظَّالُِّموَن إِّن تَت

يعُوَن َسبِّيالً} ن تَْحتَِّها 9يَْستَطِّ ي مِّ ن َذلَِّك َجنَّاٍت تَْجرِّ ي إِّن َشاء َجعََل لََك َخْيراً م ِّ { تَبَاَرَك الَّذِّ
{10اأْلَْنَهاُر َويَْجعَل لََّك قُُصوراً}

تفسير الكلمات
قرآن ال: ]الفرقان[ -وتنزه وتقدس  تعالى: ]تبارك[  -
اإلنس والجن : للعالمين[ ]-    محمد : رسول هللا ]عبده[ -
 مخوفا من عذاب هللا: ]نذيرا[  -
سواه تسوية: ]فقدره تقديرا[  -
هي األصنام : ]آلهة[  -                                       غيره : ]من دونه[ -
لألموات بعثا: ]وال نشورا[  -
ساعده : ]وأعانه[  -                                          كذب : ]إال إفك[ -
كفرا وكذبا: ]ظلما وزورا[  -
 ) قصص القدماء (جمع أسطورة بالضم ،  أكاذيبهم : اطير األولين[ أس ] -
تقرأ : تملى[ ]فهي  -                                          انتسخها : ]اكتتبها[  -
الغيب : )السر(  -     ( ومساء -) صباحا   غدوة وعشية: ]بكرة وأصيال[  -
 يصدقه: )فيكون معه نذيرا( -
بستان : )جنة( -   ينزل : )أو يلقى( -
خدوعا مغلوبا على عقلهم: )مسحورا( -الكافرون : )وقال الظالمون( -
 تكاثر خيرتنزه وتقدس و: )تبارك( -    طريقا إليه: )سبيال( -
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-

-

-

-

تفسير اآليات من 1 الى 10
 تمجد وتعظم هللا الذي أنزل القرآن الكريم الفارق بين الحق والباطل على محمد صلى هللا عليه وسلم 

ليكون رسوال للخلق أجمعين محذرا لهم من عذاب هللا 
 تعالى هللا وعظم قدره المالك لجميع من في السموات واالرض خلقا وملكا وعبيدا وليس له ولد كما 

.
-

زعم اليهود والنصارى وليس معه آلهة كما زعم عبدة االصنام واالوثان 
 عبد المشركون االوثان واالصنام التى ال تنفع وال تضر وال تملك أن تميت أحدا أو تحيى أحدا أو 

.
-

.
-

تبعث أحدا  النها مصنوعة بأيدى المشركين أنفسهم 
 قال كفار قريش عن القرآن الكريم : ان القرآن كذب اختلقه محمد من عند نفسه وساعده قوم من 
أهل الكتاب ..... وقد كذبوا الن القرآن  أعجز العرب بلغته العربية وفصاحته  على أن يأتوا بمثله 
 و قال كفار قريش عن القرآن الكريم أيضا  :انه خرافات االمم السابقين فهي تلقى عليه ليحفظها 

-
صباحا ومساء  ورد هللا عليهم  ان القرآن الكريم منزل من عند هللا على نبيه صلى هللا عليه وسلم 
 استنكر المشركون ان يكون الرسول من البشر يمشى فى االسواق ويأكل الطعام  وطالبوا ان يكون 
معه ملك من السماء او كنز من السماء أو جنة يأكل منها ... واتهموا الرسول الكريم صلى هللا عليه 

وسلم  بالجنون والسحر والكذب وانه اختلق القرآن من عند نفسه 
-
-

 رد هللا عليهم مدافعا عن الرسول بأنهم قد ضلوا ضالال بعيدا  
 لو شاء هللا العظيم القدير العطاك بساتين وقصورا وحدائق خيرا مما قالوا 

من أحكام التجويد
التفخيم : وهو تضخيم الحرف عند النطق به وحروفه :  ) خ – ص – ض – ط – ظ – ق – غ

  
 )

 
 

مثل : طه – و الضحى
 ) الترقيق : وهو تنحيف الحرف عند النطق به وحروفه :  ) بقية الحروف

مثل :  الحمد هلل – رزقها – اذهبا إلى فرعون انه طغى – تبارك – رسوال - وزيرا -

: الراء والالم  تفخمان بشروط -
- 
 

الم لفظ الجاللة ) هللا ( ال ترقق إال إذا سبقها كسر  مثل  الحمد هلل
حكم حرف الراء من حيث التفخيم والترقيق

تفخم الراء في خمسة مواضع وترقق فيما عدا ذلك 
) إذا تحركت بضم – بفتح – ساكنة بعد ضم – بعد حرف ساكن مسبوق بضم أو فتح  - في خمس كلمات محددة منها قرطاس وفرعون وبصير(
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